
 
 
 
 
Miljöpolicy för Hotell Blå Blom 
 
Att värna om miljön är naturligt för oss som verkar bland kobbar och skär och med havet som närmsta 

granne.  Vår bransch är en resurskrävande bransch och det ligger på oss att se till att bedriva verksamheten med 

så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. 

 

Vi har aktivt arbetat med miljön sedan starten för snart 6 år sedan, både i de dagliga små frågorna och de stora 

och mer långsiktiga besluten. De åtgärder som genom åren tagits har resulterat i en utarbetad och väl förankrad 

policy och ett målinriktat miljöprogram. 

 

Tillsammans med Petit Hotels så har vi jobbat fram en handlingsplan och åtgärdsplan som vi eftersträvar i det 

dagliga 

 
VD har det yttersta ansvaret för att hotellets miljöpolicy upprätthålls och skall stödja alla initiativ för att uppsatta 

miljömål behålls och nås. Miljöpolicyn skall fungera som ett kontrakt mellan VD och personalen och skall 

revideras en gång varje år.  

 

 

Vår handlingsplan och riktlinjer: 

 

Minska hotellets miljöpåverkan och energianvändning med genom att: 

• Ha bytt till energisparlampor, etc.  

• All utvändig belysning är behovsstyrd  

• Bastu har timer  

 

Minska det osorterade avfallet 

• Om möjligt komposterar biologiskt avfall, alt. skickar det till en central kompostering  

• Minimerar mängden engångsförpackningar  

• Papperskorg på alla badrum  

• Undviker flaskvatten i möjligaste mån  

 

Minska miljöpåverkan genom att: 

• Öka andelen miljömärkta varor och tjänster  

• Uppgradera linne/frotté till miljömärkta alternativ  

• Öka andelen ekologiska råvaror  

• Köpa från lokala producenter  

• Använda egenproducerat från Skeviks Gård 

 

Minska förbrukningen/miljöpåverkan av kemikalier genom att: 

• Bromerade och klorerade flamskyddsmedel inte används  

• Fosfatfria tvättmedel används  

• Ge gäster möjlighet att behålla handdukar och lakan. ”Lapp i badrum”  

• Tillämpa torra städmetoder där så är möjligt  

• Bara använda miljömärkta rengöringsprodukter, undantag: desinfektion  

• Utbildning på diskutrustning ges till all personal  

• Minst en gång per år genomförs service på diskmaskinerna  

 

Minska förbrukningen av vatten genom att: 

• På sikt installera snålspolande armaturer.  

• På sikt installera snålspolande toaletter max 6 liter per minut  

 

Förbättra miljöarbetet i övrigt genom att: 

• Ta upp miljöfrågor vid årliga genomgångar eller liknande 

• Ställa miljökrav vid upphandling  

• Personalen genomgår en miljöutbildning inom 3 månader från anställningsdatum  

 


